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উপভ্রমনিকা | 11৮ 

"সুবিশাল আকাশের গ্তায সাধুতাঁও একা কাহারও 

সম্পত্তি নহে--সাধুতা সকলেরই । যে দেশে ঘাও, 

আকাশ গানে একবার টাহিলে তোমাকে আপনার 

সমস্ত সুরত ভূলিয়া! তাহাতে ডুবিয়। যাইতেই হইবে। 

সেইরূপ বে দেশে, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যাগুনা কেন, 

সাধুতা দেখিলেই তোমার আত্মা তাহাতে মুগ্ধ হইবে 
বং তুনি তাহার পূজা ন! করিয়া থাকিতে পারিবে না। 

নাধৃতার প্রতি এই অহেতুকী ভক্তি ও স্াভাবিক আক- 
ধণতো৷ আমাদের আছেই। তাহাতে আবার সাধুতার 

বার! যখন জগতে কোনও৪ প্রকার মহদনুষ্ঠান সাধিত 
হয়--সাধুতার প্রবল বন্যা আমিকা যখন সংসারের 

কোনও আবজ্জীনা পর্ণ, গুতিগন্ধময় ভীষণ যরু-স্থান ধৌত 
করিয়া সেখানে গ্রেম ও পবিত্রতার রাজ্য স্থাপন করে, 

তথন আনরা ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আশা! লইয়া সেই সাধু- 

তার পানে তাকাই। যে দাধুঠার দ্বারা এই পাপ- 

ভার্রাক্রান্ত জগতের পাঁপভার একটুও লাঘব হইয়াছে, 
সে সাধুতা যে কোনও অন্জরদায়ের মধ্যেই থাকুক ন! 

কেন, তাহার ব্ষিয় চিন্তা কৰিলে বাস্তবিকই আমাদের 



রঃ 

তুর্বল হৃদয়ে আশা ও বলের সঞ্চার হয়। সেই 
জন্যই আমর! মুক্তিফৌজের এই ক্ষুদ্র নিবরণটী প্রকাশ 

করিলাম । 
বে ₹ ৯ ৫৫1 2) এই বিবরণটীর অধিকাংশই “মুক্তিফৌজের জয় 

এই নামে বর্তমান সনের বৈশাখ, ল্োষ্ঠ ও শ্রাবণ মাসের 

বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 



প্রেমের জয়। 

মুক্তিফৌজের অভ্যুদয় উনবিংশ শতাবীর একটি 
বিশেষ ঘটনা । সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ থে গভীর 

গ্রশ্নেব মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশ হইয়া. 

ছেন-জ্ঞান ও শিক্ষার উজ্জল আলো বিকীর্ণ করিয়। 

গাপতারাক্রান্ত দারিপ্ানিপীড়িত হতভাগ্য নরনারীগণের 

ছু্দশ! মোচন করিবার জন্য, ভার্বাটি ম্পেন্সার, ম্যাথ- 

আর্ণন্ড, স্েডারিক হ্থারিসন্ প্রভৃতি জ্ঞানিগণ বনু চেষ্টা 
করিয়াও যে লঙ্গ্য স্থানে গৌছিতে পারেন নাই, মুক্তি- 
ফৌজের প্রবর্তক মহাত্মা জেনারেল বুথ কার্ধাগত 

জীবনের বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয় চলিতে চলিতে 

দেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ও সেই লক্ষ্য স্তানে 

পৌছিতে সমর্থ হইয়াছেন | নিয়শ্রেণীরৎ লোকদিগের 
দ্ঃথ দুর্ঘশা অপনয়ন করা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া! 

ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ “সবলের জয়, ছূর্বলের 
পরাজয়” এই যে নীতি প্রচার করিতেছেন, জেনারেল 

বুথ সেই নীতির অসারত! হাতে কলমে প্রমাণ করিয়া 
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ছেন। “মুক্িকৌন্স” "9 ইহার প্রবর্ভক মন্ন্ধে এইরূপ 

কথা বলিলে তাহা অতিপপ্রিত বলিয়া বোধ হইতে 

পারে, কিন্তু যুক্তিফৌজের কার্য বিববণ একবার পাঠ 

কৰিলে আর এসঘ্ন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। 

“মুক্রিফৌোজ? এই নাম শুনিলেই অনেকের ভাস্ত 

৪ 'অবজ্ঞার উদয় ভইয়া থাকে, আমরা জানি । উনবিংশ 

শতান্দীর সচ্যতার বাহ চাকৃচিক্যে খাহাদের চট্ট 

বরুত হইরাছে, তীহাদের মনে এঈন্সপ অন্জ্ঞার ভাল ৮ 

ভওয়াই সম্ভব। পুথবীতে যখনই কোন ধনের পাবন 

উপস্থিত হঙয়াছে, তখনই সক ব্ষঘ্ী লোকের! 

বন্মপ্রবর্ভকগণকে বাতিকগ্রন্ত বলিরা উপহাস করিয়াছে, 

এবং তাহাদের গ্রবতিত চুডিক পাগলের পাগলামি 

মাত্র বলিয়া মনে করিয়াছে । কিনি মহৎ ভাবের নিকট 

আত্ম'খনজ্জন করিরা যে সফল মভাপুরুষগণ সংনারের 

লোকের দ্বারা পাগল ধলিয়। উপেক্ষিত হইয়াছেন, 

অন্ঞ লোকের দ্বার! উত্পাড়িত ও লাঞ্চিত হইয়া 

সেই সকল পাধু মহাজনের অটল বিশ্বাসের কার্য 
দোখয়াই ভবিধাত্তে জ্ঞানগণ অবাক হইয়াছেন, এবং 

সংসারাসক্ত সন্দিগ্ধচিন্ত নরনারীগণ মহব্বের সন্মাননা 

করিতে ও মহত্কাধ্যে বিশ্বান স্থাপন করিতে শিক্ষা 

করিয়াছে। 
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মুক্তফৌজজিনিসটা কি? ইহা কি বর্তমান যুগের 

একটী অলৌকিক ক্রিয়া নয়? মুক্তিফৌজ এই পরিদৃশ্- 
মান জগতে সেই অব্যক্ত অদৃশ্য এপীশক্তির প্রকাশ। 
সুক্থিফৌজ জড়ের মধ্যে চৈতন্যের একটী লীলা মাত্র। 

প্চিশ বংসর 'অঠাত হইল, অর্থহীন সহায়হীন বুথ 

এক মাত্র সহ্ধঙ্দিণীর সঙ্গে মিলিত হইয়। *মুক্তিফৌজের” 

যি করেন। যেরূপ আয়োজন থাকিলে মহত্কার্য্যে 

ভাত দিয়। মানুষ কৃতকার্ধয হইতে পারে, বুথের তাহার 

কিছুহ ছিল না। অধিক কি বুগের একটা উপাসনালয় 

পথ্াস্ত ও ছিল না। কিন্তু আজ সংসারের আতি দারদ্র, 

তান ও অকর্মণ্য নরনারী সকল কুড়াইয়া লইয় বুথ 

মুক্তিফৌজকে এক প্রবল শক্তি কায! তুলিয়াছেন। 

আজ পুথিবাঁর ২,৮৬৪ স্থানে প্রচার ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া 

তাহাতে মুক্তিফৌজের ৯০০০ সহ্ত্্র কম্মচারী নরনারীর 

মুক্তির সংগ্রামে নিধুক্ত রহিয়াছে । আজ মুক্তিকৌজের 

ব্যপ্ন নিব্বানার্থে বত্ধরে প্রায় ৭৫১০০১০০* লক্ষ টাক! 

সংগৃহীত হইয়া থাকে । একদিন যে যুক্তিকৌজের হাতে 
এফ কড়া কাণা'কাড়ও ছিল না, সেই মুক্তিফৌজ পঁচিশ 

বত্্রের চেষ্টায় আজ ১৮ কোঁটী পাউও অর্থাৎ প্রায় 

১৮০০০১০০১০০ নগদ সম্পত্তির অধিকারী । একি সামান্য 

কথা । 
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সচরাচর ধর্মশান্্র সকলে যে সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়ার 
কথা শুন! যায়, তাহ! অপেক্ষা উনবিংশতাব্ধীর এই 

ঘটনাটী কি কম আশ্চর্য্য! বর্তমান যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া 

এত অন্ন সময়ের মধ্যে, আর কোনও ধশ্সম্প্রধায়ই 

মানবপমাজের কল্যাণসাধনের জন্য এরূপ অদ্ভুত 

আয়োজন করিতে সক্ষম হন নাই। টিস্তাঝিল ব্যক্তি- 

মাত্রই জানেন উনবিংশ শতাব্দীর গতি কোন্দিকে ? 

ভোগস্ুখের দিকেই মানবের সমস্ত চেষ্টা । দৈহিক 
স্থখ লাভ করিতে পারিলেই জীবন কভার্থ হইল বলিয়া 

মানুষ মনে করে। দৈহিক স্থখের উপরে আর যে কোন ও 

প্রকার শ্রেঠতর সুখ আছে, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার উপরে 

আর যে কোন অতীন্দট্রিয় নিত্য সুখ সম্ভব, উনবিংশ 

শতাব্দীর পৌনেষোল আন] লোকেই তাহ বিশ্বাস 

করিতে প্রস্তুত নয়। ঘটনার আোতেই মানুষ ভাসমান, 

ঘটনার নিয়ন্ত। আধ্যাত্মিক শক্তিকে মানুষ চিনিতে পারে 

না, চিনিবার অন্ত ব্যস্তও নয়। 

মহাত্স! বুধ বর্তমান মানব সমাজের এই গতি ফিরা- 

ইয়াছেন--নাস্তিকতা ও স্থার্থপরতার কঠিন পাষাণ 

গলাইয়। বিশ্বাস ও প্রেমের স্রোত বহাইয়াছেন। যে 

মহত্ভাবে প্রণোদিত হইয়া মহাত্মা বুথ. এই মহৎ কার্ষ্যে 

হাত দিয়াছেন, তাহার দোষ গুণ বিচার কর! এপ্রন্তাবের 



| ৫ ] 

উদ্দেশ্য নয়। জেনারেল বুথের মতও বিশ্বাসের মধ্যে 

কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি আছে কি না তাহাও আমাদের 

দেখিবার প্রয়োজন নাই। অপূর্ণ মানব কখনই ভুল 
ভ্রাস্তির অতীত হইতে পারে না। অসাধারণ মহত্ব ও 

অলোক-সামান্ত আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইলেও 

বু. অপূর্ণ মানব বই আর কিছুই নহেন। স্থৃতরাং তাহার 

পক্ষে ভূল ভ্রান্তির সম্পূর্ণ অন্তীত হওয়া কখনই সম্ভব 
নহে । কিন্তু সমস্ত ভূল ভ্রান্তির অতীত হইয়া জেনেরল 

বুথ যদি পৃথিবীতে এইরূপ অদ্ভূত কার্ধ্য করিতেন, তাহ। 

ক্ুইলে তাহাকে বতদুর অনাধারণ বলিতাম, সহত্্র ভুল 

ভ্রান্তি সত্বেও তিনি বে সেইরূপ অত্যাশ্চ্য কাধ্য করিতে 

সমর্থ হইয়াছেন, সে জন্ত তাহাকে আরও অধিক 

অসামান্য বলিয়া! মানিতে ভয়। 

জনসমাঁজে সম্পূর্ণ অপরিচিত নগণ্য বুথ ও তাহার 

গন্রী লগুন সহরের পুর্বদিকে অতি দীনভাবে জীবন 

কাটাইতেছিলেন। তাহার উভয়েই মেথডিষ্ট সম্খরদায়- 

ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কি অনির্বচনীয় শক্তি-প্রভাবে এমন 

সাান্ত দুটী লোক এই মহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিলেন! 

কে” জানিত যে সহম্র সহম্্র নরনারীর মধ্যে কেবল 

মান এই ছুইটী আত্মা এই মহত্ত্রতে জীবন উৎসর্ণ 

করিয়। আজ জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবেন-_- 
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নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবেন,--পতিততকে প্রেমালিগগণ দিয়! 

মুক্তির 'অভয়বাণি গশুনাইবেন--উতৎকট ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ 

রমণীগণের পিতামাতা হইয়া! সেব1! শুক্র! করিবেন? 

কে জানিত যে, এই নগণ্য দম্পতীর দ্বার আকৃই হইয়া 

আজ পৃথিবীর নয় সহআ্রাধিক খুব! পুরুষ ও যুন্তী রমণী 

জীবনের সমস্ত সুখ সুবিধা পায়ে ঠেলিয়া, যশঃ মান ও 

পদমর্যযাদাকে অতি অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করিয়া, মুক্তি- 

ফৌজের এই ক্লেশকর দাসত্ব ত্বীকার করিবেন? আজ 
বুথ ও তাহার সহধশ্মিণীর শক্তি জগতের সর্বত্র বাপ্ত 

হইয়। পড়িয়াছে, আজ মুক্কি-সেন। দ্বারা ছুরাচারীর হৃদয় 

পরিবর্তিত হইতেছে, ঘোর পাষণ্ডের দলন হইতেছে, 

পশু মানন হইতেছে, মানব দ্েবন্ব লাভ করিতেছে! 

কি শক্তি! কি গ্রভাব। যে রমণীগণ কি স্ুপত্য কি 

অনভা সকল দেশেই অবলা বলিয়। কপাপাত্রী, কোমলাঙ্গী 

বলিয়! পুরুষেব বাহু খাহাঁদের জন্ঠ সর্বদাই প্রসারিত 

রহিয়াছে, দেই কোমলাপ্ী অবলা! নারীগণই মুক্তিকৌজ 
হইতে এক অলৌকিক শক্তি লাঁভ করিয়। হিংস্র পণ্ড 

সদৃশ, বিকটাকৃতি, কদাচারী পুরুষগণকে পবিত্রতার 

প্রভাবে পরাজিত করিতেছেন, নির্মল প্রেমকটাক্ষ 

বশীভূত করিয়া ফেলিতেছেন! ধর্মের মুক্কিবিপার্িনী 

শক্তির ইহ! অপেক্ষা আর কি উজ্জ্লতর প্রমাণ চাই? 



| ৭ | 

ঞ্লাপ্ডের জনৈক নিরীশ্বরবাদী বাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত 
নঞ্জিকে'জের অন্তযাশ্চর্মা কাধ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 

করিতে বলিয়াছেন,_-জ্ঞান 'ও শিক্ষার পক্ষপাতী হার- 

1 'স্পন্মার, ম্যাথিউ আবনক্ড ও ফেডারিক হেরীসনের 

গাঙগ সঙ্গে আমলা সকলেই বোধ ভয় পথভ্রান্ত হইয়া 

চাঁলতেছি ) নতুবা জেনারেল বুথ্ একাকী যে মভঙ কাধ্য 
শপ, 

কারয়ছেন, আমর! সকলে একত্র হইয়াও তো! তাভ! 

করিতে পাপিলাম না এবং কখনও বে পাবিব এন্ধপ 

আশাও নাই। তবে কুমংক্ারপূর্ণ ধন্মমতের গ্রভাবেই 

চলাবেল বুথ যে এতদূর ঝবিতে নমর্থ হইদাছেন ত 

বলিঙেছি না। মানব-হদয়ের স্বাভাবিক প্রেম উদ্বোধত 

করিয়া-বহুসংখ্যক নরনাবীর দ্বার একটী গ্রেমপরিবার 

প্ধা--একমাএ মানবপ্রেমের গ্রভাবেই জেনারেল 

জগ ড5 কার্য অন্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। 

পৃ ্  টি সখি | এ সা হাসি ০০ ৫ পে? উপর বুথের এই অসাধারণ শক্তিই তাহার 
গন্ধিলাভের গুড কারণ বুথের ও রা এই শক্তি 

কাড়িয়া লও, দেখিতে পাইবে, বুধের কুসংস্কার 9 অন্ধ 

শিশ্বান জগ্ন্তে্ কোন কাজেই আমিবে না মহামান্ত 

লঞ উল্সিলি (1,010 ৮৮০15010%) মুক্তি ফোৌঁজ ন্বন্ধে 

কি বলিতেছেন, পাঠক একবার স্কির চিত্তে তাহ! পাঠ 

করুন। “একবার হমণে বহ্গত হইয়া গ্রান্থাম নগরের 



| ৮] 

কোন হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । সন্ধ্যার পুর্বে 
বাহিরে জনত1 দেখিয়। অনুসন্ধানে জানিলাম, যে মুক্তি- 

ফৌজ ধর্মগ্রচার করিবেন। আমি বাহির হইর| ভিড়ের 
নিকট দীড়াইলাম। যাহ। দেখিলাম তাহ! অতি আশ্রর্য/ । 

ঢুইটী দুবতী নারী সঙ্গীত, প্রার্থনাদি দ্বার প্রচার করি- 

তেছেন। তাহাদের মুখে বিশ্বাসের দৃটুতা, প্রেমের 

উজ্জ্বলতা ও উৎসাহের সজীব ভাব প্রত্তিভাদিত ! পার 

বর্তী লোক সকলের মধ্যে তাহারা এক অদ্ভুহ শক্ষি 
সঞ্চারিত করিলেন! আমি বতবার তাহাদের প্রচার 

দেখিয়াছি ততবারই তাহাদের এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় 

পাইয়াছি। নগরের মাজিষ্্রেট, মেয়র ও ধন্মবাজক প্রতি 

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মুখেও শুনিয়াছি যে, আমি 

ঘে ১৫ দিন গ্রান্থাম্ নগরে ছিলাম, সে কয়েক দিন নদ্য- 

ব্যবসায়ীদের বড় ছুরবস্থ। গিয়াছে । তাহাদের দোকান 

পাট প্রায় বন্ধের মধ্যে । এই সকল কথা শুনিয়া ভাখি- 

লাম, আর কিছু না হউক বাহার! কেবল আপনাদের 
জীবনের প্রভাবে গ্রাস্থাম্ নগরের স্তায় একটি নগরে এক 

পক্ষকাল সু'্ড়ীর দোকান বন্ধ রাখিতে পাবেন, তাহা 

কখনও উপহাসের পাত্রী নহেন।” মুক্তিফৌজ পন্ডিত 

নরনারীগণের জীবনে যে আশ্চধ্য পরিবর্তন করিতেছেন 

তাহা দেখিলে লর্ড উল্সিলির কথায় সকলকেই দায় দিতে 
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হয়। হাঁরবার্ট স্পেন্সারের মভাবলম্বী জনৈক উপন্যাস- 

লেখক বলেন, “মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে আমার যেমন কুসংস্কার 

ছিল, এমন আর কাহারও [ছল না । কিন্ত দে দিন 

মুক্তিফৌজের ভিতরে গিয়া আমার পুর্ব্ব সংস্কার একে- 

বারে দূর হইয়! গেল। মুক্তিফৌজ যে কাজ করিয়াছেন 
তা] অন্বাকার করিবার যো নাই! আব কেহ সেরূপ 

কাজ করা দুরে থাকুক, সেক্ূপ কাজের চেষ্টাও কখনও 

করেন নাই। সুক্তিফ্বোজের কাজ দেখা অবধি জেনারেল 

বুথের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জন্মিযাছে। জেনারেল 

বুগ বে কোন প্রকার কাজ একবার হাতে লইলে তাহা" 

সম্পন্ন করিতে নিশ্চয়ই পারেন, আমার এই দৃঢ় বিশ্বীস |” 
ইংলণ্ডের সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত “রিভিউ অব 

রিভিউস” পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ভদারস্বভাব জন- 

ঠিতৈষী গ্রে সাহেব জেনারেল বুথ্ প্রণীত ৭0 70211:05 

10512700000 ৬৭5 ০9৮ নামক ুবিখাত 

এনের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ;--“মুক্তি- 

ফৌজের সহিত যে দ্রিন আমার প্রথম" পরিচয় হয়, 

আশ্দার জীবনের সে একটা বিশেব দিন। সে আজ 

ছাদঞ্ঞা বসরের কথ । দেখিতে দেখিতে বার বৎসর 

গত'ভইল, কিন্ক আমার মনে হয় বেন সে কল্যকার কথা । 

“১৮৭৯ শী, ৬ই জুলাই, মুক্িফৌজের রমণীগণ ডারলিং- 
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টন নগরে আগমন করিবেন নগরের ঘাটে মাঠে এই 

বিজ্ঞাপন দেখা গেল । ডারলিংটনবাসী ভদ্র লোকদিগের 

বিরক্তির আর সীম) নাই, রমণীগণ আসিয়া নগর তোল- 

পাড় করিয়া তুলিবে, ইা ভানিয়াই তীহারা জঞ্লয়। 

উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে ৬ই জুলাই উপপ্তিনত 

খোল! বাজাবের মর্গে দাঁড়াইসা মুক্তিসেনাদলভক্ত দুইটা 

যুবতী রমণী মধুর সপীত ও হৃশগ্রাভী নংক্ষিপু প্রার্থনাদি 

করিতে লাগিলেন । বকুলোক আ্টাভাদিগকে দেবিসা 

দাড়াউগাছে । ক্রেমে ভিড বাড়ি লাগিল। অনশেছে 

বখন যুব-ী দুইটী ডাঁরলিংটন নগরস্থপ্লিভিংষ্টোন ভলেন” 

দিকে চলিলেন, তখন সেই অনখখ্য লোক উীাহাদের 

গশ্চাঁৎ পশ্ডাৎ ধাবিত হইল । আজ বপিবার অপরাক্ত | 

ম্বিগ্তুত “লিভিংঠোন-ভল” লোকে লোকারণ্য। আনার 

সেই মনোহর সঙ্গীত 'ও জীবন্ত প্রার্থনা! শুন! গেল। 

গ্রচারান্তে সুনতী প্রচাপ্রিকাদ্বয় গ্রান্যেক লোকের কাচ্ে 
গিয়। কাহার ধশ্বজীবন কিরূপ চলিততিছে, তাভা জিজ্ঞাসা 

করিতে লাগিলেন, কিন্ত এই ব্যাপার এক দিনেই শেদ 

হইল না। সপ্তাহে সপ্তাহে প্রন্ভিদিন ২০০০ দুই পক্কত 

হইতে ২৫০০ 'আড়াই সহত্র লোক ণডারলিঘটন হাল 

উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থানীয় ভদ্রঠাভিমানী 

লোকেরাও আর দূরে থাকিতে গারিলেন না। 



,ক1$হলাক্রান্ত হইয়া তাহারাও ডারলিংটন'ইলে- লেখা 

দলেন। কিন্ধু তাহারা যে নূন্যগীত, আনন্দোক্লান ও 
পাগণামী দেখিবেন আশ। করিয়া গিয়াছিলেন, তাভাব 

[কছুজ্জ দেখিতে পাইলেন না; বরং নগরের পাপাসঞ্চ 

ঢচণাচারী লোকদের আশ্চধ্য পরিবর্তন দেখিয়। তাভারা 

হতপুদ্ধি ভইবা গেলেন । এইরূপে ছদ্রাভদ্র সকল লোক 

সমভাবে মাতিরা উঠিণ, ডাবলিংটন নগর ধন্মভাবে 
উল্ম? ন। লাভার! ডাবলিংটন নগবকে এত মাতম 

ভলিয়াছেন অবশেষে এক দিন আমি তাজাপিগকে 

দোখতে গেলাদ। গিয়া দেখিলাম ছুটি ক্ীণাঙ্গী বাপিকা 

একটার বয়স বাইশ নসর, [কিন্ত অপরটির বস 
উানশ বতসরও নছে। তাহাতে আগার বড় বালিকাটা 

প্রান নিরক্ষর । কিন্ত ঈহাদের কি অসামান্য প্রভাব । 

'অষ্ঠান্ ধন্মণমাজ যাহাদিগকে একেবারে অকন্মণা বলিয়া 

পরিত্যাগ করিয়াছে, এই ছুইটী বালিকা সেট অপনাণ 
পোঞ্গুলিকে লইয়া একটী প্রকাণ্ড ধন্মমণ্ডনণ £হঠন 

করিয়াছে, প্রতিদিন এই অসংথ্য লোকের আধ্যা্থিক 

অনু” পান ধোগাইতেছে। ডারলিহটনন নগরে উপচঠিত 

হহবুর লময় ঘাভাদের ভাতে একটী পয়সাও ছিপ না, 

নগরে মাহাদের কোন পরিচিত লোক ছিল ন', অথন! 

কাহারে! সভিত পরিচয় হইবার সম্ভাবনাও ছিল ন, 
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£সই নিঃসহায় বালিকা দুইটী নগরের সব্বপ্রধঃন হল 

ভাড়া করিয়া তথায় প্রত্যেক রাত্রিতে ও রাবথার সমস্ত 

দিন উপাসন1 করিবার আয়োজন করিয়াছে; গ্যাস ও 

ট্যাক্স খরচ, ঘর পরিক্ষার করা ও ভগ্ন জানালাদি মেরধমত 

কথার খরচ এবং হহা। ছাড়া আপনাদের খাওয়া পরার 

সমন খলচ অন্তি শ্চারুজূপে নির্বাহ কারতেছে। 

ভারলিংউন নগর লৌহবাবসায়ের একটা প্রধান স্থান 

(কাঙব্যবনা হইঙেই নগরবাসী লোকদিগের বহু অ্থাগন 

তয় কিন্তু দে বংসরের কথ। বলা হইতেছে সেই বৎমব 

লেহব্যবসায়ের বড় দুরবস্থা মাইভেছিল । শিয়মিন চাদ 

আদায় না হগয়াতে অতি কষ্টে স্তানীয় ধন্মালয় গুঁপিব 

নত্যকর্্দ চলিতেছিল। কিন্তু এই বাণিক! ছটা নিতাণ 
চপ 

শীনদার্রর লোকদের নিকট হইতে দুই এক পর়ন! 

চপ 

কারয়া কুড়াইয়া লইয়া বৎসরে প্রায় 9০০০ হাজার 

টাকার কাজ নিব্বাত করিতে সমর্থ হইল। দুটা 

সামান্য বাণিকার এই সকল কাজ নিতান্ত সাংসারিক 
ভাবে বিচার ঝরিয়। দাথলেও অদ্ভুত ও অনামাগ্ত বলির 

মানিতে হয়।””  রমণাপ্রাণে ষে এদন অসাধারণ এরি 

মাছে পূর্বে তাহাকে জীণত। একমাত্র মুক্তিয্লোজহ 

রমণী-চরিত্রের এই পত্যাশ্চধা শক্তি জগতে প্রকাশ 

ক''য়াছেন। 
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কিন্কু সেই জন্যই মুক্তিকোজের প্রতি অনেকে 
অপ্রপনন। পরিবারই নারীগণেদ একমাত্র কর্মক্ষেত্র, 

পারিবারিক কর্তব্য ব্যতীত জগতের সামাজিক ও নৈতিক 

বাগ্ারে রমণীর হস্তক্ষেপ করা কখনও উচিত নহে; 

শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও অনেকের এইরূপ মত। চচ্চ 

অন্ ইংলগের স্থপ্রসিদ্ধ ধন্মধাজক ক্যানন লিউন্ (09000 

[.01007) এই মতের একজন গোড়া ছিলেন। স্থতরাং 

মাক্তফোজের প্রতি তিন নিতান্ত বাতশ্রন্ধা ছিলেন। 

গুনহিতৈষী স্রেড সাহেবের সহিত মুক্তফৌজ সম্বন্ধে 

বাহার অনেক কথাবাস্তা হতত। তাগাতে মুর্জিফৌজের 

প্রচার দেখিবার জন্ত তাহার কৌতুহল জন্মে। তিনি 

ফঁড সাহেবের সঙ্গে ১৮৮১ সালের শেবভাগে কোন এক 

শুক্রবার রাত্রিতে মুক্তিফেজের একটা প্রার্থনা-সভাঙ 

গমন করেন! পাছে পোকে তাহাকে চিনরা ফেলে, 

এস গাড়ী চড়িয়াই ক্যানন পিভন ধন্মযাজকের [চহুস্বূপ 

তাঙার গলার সাদ কলারটা খপ! ০ ষ্ট্ড 

গজ্ঞাসা করিলেন, “এমকপ খলিতেছেন যেঁ?” 

"ক্যানন লিডন্ উত্তর করিলেন, “ছব্বলতা বশতঃ এই 

নপ্*করিতেছি ভাববেন না; আমি মুক্তিফৌজের 

গ্রাথনা-সভার আসিয়াছি শুনিলে কত লোকের কত প্রশ্ন 

ও প্রতিবাদ আমিয়া আমর কাছে উপস্থিত হইবে। কিন্তু 
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লোকের শিকট ঠকফিরত দেওয়। বড় কর্লেশকর ।* ক্যানন 

লিডন্ রেড সাহেবের সহিত যথাসময়ে গন্তপ্য স্তানে 

পৌছিলেন। তীহার! গিয়! গ্যালাতীর এক কোণে ৰ্সি- 

লেন। অমনি চচ্চ অব্ ইংলগ্ডের 'অপর একজন ধন্মবার্ীক 

ক্যানন লিভন্কে চিনিতে পারিয়া তাহাকে সাদর সম্ভাবণ 

জানাইবার জন্ঠ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; ক্যানন শিড- 

(নর লুকাইয়] মুক্তিফৌজের কাধ্য দেখার সমস্ত চেষ্টা 

বিঞ্ল হুইল । যথাসময়ে সঙ্গীত, প্রাথনা ও পরিব্রাণের 

পাক্ষ্যদান গ্রভতি আরম্ভ ভইল। একটী শন্দরী 

বালিকার সঙ্গে সঙ্গে একটা কদাকার পুরুষ সাক্ষ্যদান 

করিতে দণ্ডায়মান হইল। সমস্ত দিন লগুনের কোন 

ামাবে কমলা উম্কাইয়া কয়লার রঙে সে অত্যন্ত 

নকটাকৃতি হইয়াছে । তাহাকে দেখিয়। ক্যানন লিডন্ 

তাহার ধন্ধু ছ্রেড সাহেবকে বলিণেন, “এইব্প 

লোককে তো আমরা কথন সেপ্টপল গির্জার (দখিতে 

পাই না! ক্যানন লিডন্ মুক্তিফৌজের কাধ্য আদ্বো- 

পাস্ঠ মনোবোঁগপুর্ব্বক দেখিলেন। বাড়ী বাইবার সময়ে 

গাড়ীতে চড়িয়া' কিছুক্ষণ নির্বাক শিশ্তব্ধ ইয়া "ক 

ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে বন্ধ স্টেউকে হুল- 

লেন ;--"আজ লজ্জায় আমার মুখ অবনত হইতেছে। 

আদ্দ আর আপনাকে ধিকার না দিয়াথাকিতে গারিত্তেছ 
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ন1। এই তে! কতকগুলি অঙ্গ দরিদ্র লোক, ইহাঁতেব্ 

সঙ্গে তুলনায় আমরা কি করিতেছি । আমাদের শিক্ষা 

ধিকৃ, আমাদের উচ্চপদে ধিক্, আমাদের দ্বার! কিছুই 

হইটুতন্ে না।” মহাত্মা টে আব এক স্লে বলিযা- 

ছেন £_-“বিশ বত্সর যাঁনতৎ সংবাদপত্রের সম্পাদকের 

কাধ্যে ব্যাপৃত থাকাতে বর্তমান সময়ের আ্রানজ্ঞতম ও 

শ্রষ্গতম নরনারীগণের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আমার 

পরিচয় হইয়াছে। ইংলগু,আমোরক1 ৪ ইউবোপের রাজ? 

মন্থা, "সনাপতি, জ্ঞানী ও কন্মী প্রহৃতি সকল শ্রেণার 

এপ্রাসদ্ধ প্রসিদ্ধ নরনারীগণের সন্বন্দেই আমার অল্লাধিক 

পরিমাণে কিছু কিছু জানা আছে। কিন্ত মানসিক শক্তি, 

কাশাদক্ষতা, উতৎ্সাভ ও কোন কিছু গড়ি! পিটিয়। তুলি- 

বার ক্ষমতান্তে জেনারল বুগ, তীগার পত্বী '৪ তাহাদের 

সন্বজ্ষ্ঠ পুত্রের ম্তার আমার সমস্ত পরিচিত লোকেৰ 

মধ্যে আর ৫ জন লোকও দেখিতে পাই নাউ |” 

পৃথিবীতে এমন অনেক মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
ধাভারা আপনাদের অপাধারণ প্রাতুভা € কাযাদক্ষ ত- 

ব্প মনেক মহত অনুষ্ঠান স্থুসিদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 

কল্ধ মহত্বরত পালনের পন্ত একটী পারপার গঠন করার 

চু্টান্ত একমাত্র জেনারল বুথই দেখাইরাছেন। চিনি 

জীবনের কাধ্য বণিয়া নে মহৎ ব্যাপারে হাত দিয়াছেন, 
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তাহা স্থঘিদ্ধ করিবার জন্য এমন আশ্চর্য্য একটী পরিবার 

গঠন করিয়াছেন যে তাহার গঠনপ্রণালী দেখিলেই বৃথেব 

অনাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়। যায়। 

জন্মলন্ধ-শক্তিতে মুক্তিফৌছের যেরূপ বিশ্বাস, শিক্ষার 
শক্তিতে৪ সেইরূপ প্রবল বিশ্বাস । বুখ-পরিবারে 
এই ছুই প্রকার শক্তিরই কাধ্য দেখিতে পাঁওয়। যায়। 

বুথের কার্মাকে তাহার পত্রী আপনার জীবনের কার্ধ্য 

বলিঘ়। বিশ্বান করেন এব আপনাদের বালক বালিকা- 

গণকেও প্সতি শৈশবকাল হইতে এমন ভাবে শিক্ষা 
দিয়া থাকেন, যে তাহারাও বড় হইয়া মুক্তিফৌজেব 

জন্তই বাচিতে চায়, মুক্তিফৌজের জন্তঠই আত্মবলিদান 
করিয়! আপনাদিগকে কভার্থ মনে করে । জগতের 

ইতিহাসে দেখা যায়, সংসারে ধাহারা মহৎ কারা 

সম্পন্ন করিয়। গিয়াছেন, নরনারীর সেবায় জীনন 

উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে পরিণয়স্ত্রে 

আবদ্ধ হন নাই; আর বাহার! বিবাহিত ছিলেন তাহাদের 

মধ্যেও অনেকেই শ্রীপুত্রপরিবাঁরবর্শকে পরিত্যাগ 

করিয়া, পাবিনারিক জীবনের সকল দায়িত্ব ৬৪ 

মুক্ত হইয়া জগতের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়ান্ঘন। 

কিন্ফ জেনারেল বুথ যে কেবল সপরিবারে মহৎ বত 

সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এমন নয়, কিন্তু ঠাহাৰ 
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বিশ্বাস যে, জগতের সেবা! করিতে ভইলে বিবাভ কব! 

একান্ত আঁবস্তক। বাস্তবিক ভূর্বলের পক্ষেই পরিণয় 

পাশ স্বরূপ, সবলের পক্ষে মুক্তির সোপান । মে পরিবারে 

ঈশ্ব্বর সিংহাসন প্রতিঠিত, ধর্ম-নিয়মেই যে পরিবার 

চলে, স্ত্রী পুরুষ যেখানে সমভাবে জ্ঞানাঞ্জন করিয়া 

স্রনেব আলো জগতে বিকীর্ণ করিতেছে, প্রেম সাধন 

কবিয়। নিষ্কামচিত্তে জগতের সেবা করিতেছে, সেই 

পরিবার অয্বময়, সেই পরিবারই স্বর্গ। ঘোর সংসারামন্তু 

'ান্ুস্থথসর্ধন্ব নরনারীও সেখানে গিয়। আপনাদের ক্ষদ্রতা 

ন্ুণিয়া মায়, নীচত! পরিত্যাগ করিয়া সেই উন্নত আদ- 
শকে জীবনে পরিণত করিবার জন্ত ব্যাকুল ভয়। কিন্তু 

কর্দা! ও কর্ত্রীর উপরই পরিবারের উন্ননি অবনতি সম্পূর্ণ পে 

নিভব কবে। আুযোগা রাঙ্জার অভাবে যেমন রাজোব 

অশেষ দুর্গতি হয়, সেইরূপ কর্তা। ও কত্রীর জীবনে জীবস্কু 
ধর্মী ৪ নিষ্ষাম সেবার ভাব না থাকিলে, সেই পরিবারের 

পুন্নকন্ঠাদিগকে লইয়া কখনও জগতের ভিত-সাধক- 

মগুণী গঠিত হইতে পারে নাঁ। জেনারেল বুথে 
সন্ধজ্যেষ্ঠ পুত্র দক্ষিণ ওয়েল্সবামী কোন প্রসিদ্ধ 

ডাক্তারের কণন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন। এই রমণী 

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পতিত রমণীগণের জন্ত যে 

'আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত কর্তৃত্ব করি 
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চেন! মধ্যম পুত্র একজন হংরাজ ধর্মযাজকের 

কন্টাকে বিবাভ করিয়া যুক্ত-রাঁজো মুক্তিফৌজের সাধারণ 

বিভাগের কার্যে সন্ত্রীক নিযুক্ত রহিয়াছেন। তৃতীয় প্র 

(ডনমার্ক দেশের জনৈক প্রতিভাশালিনী মভিলাটিক 

লিবাহ করিয়াছেন। কন্যাগণের মধ্যে কেবল দুইটাৰ 

নিবাত হইয়াছে মাত্র। জ্োষ্ঠা কন্তা আয়র্লগুদেশলাসী 

£কায়েকার সম্প্রদায়তুক্ত জনৈক ঘুবা পুরুষের সঙ্গে 

গ্রিণী-্ত1! হইয়া, স্বামী জী মিলিয়া ফবাসী ও শ্ুইট্জর্ল 9 

(শে মুক্তিফৌজের কার্যয-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়া 

কগ্ঠ! ইমাবুখ স্ুপ্রসিদ্ধ কমিশনার টকারের সহিত পরিণর, 

শর আবদ্ধ হইয় ভারতবষে মুক্তিসেনার কাধ্য-ছার 

গ্রতণ করিয়াছেন। 

ক্তফৌজ প্রথিবীৰ আর দশটা দলের গ্যায় একটা 

দল নয়। সাম্প্রদারিক ভাব লইয়] ইগার জন্ম হয় 

নাই। হহার প্রবর্তক বলেন, “মুক্তিফৌজের প্রাণ- 

স্বরূপ ধন্মভাব ও জনহিতব্রত যখন [খনাশ প্রাপ্ত 

হইবে, মৃক্তিফৌজও ততসঙ্গে সদ্গেই সংসারে বিলুপ্ত 

হইরে। সাম্প্রদায়ক লোকেত্া প্রাণহীন ধন্মসম্প্রদশর 

গুলির সুধু কঙ্কাল রক্ষা করিবার জন্তই যেমন সব 

স্ুংপর, প্রাণহীন হইলে মুক্তিফৌজের কঙ্কাল আন 

সেইবপ রক্ষা করিতে চাই ন1।” 
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মুক্তিফৌজ আজ প্রায়.জগতের সর্বত্রই মাপনাদের 

অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। অর্থ ও পরমার্থ সকল 

বিষয়েই মুক্তিফৌজ আজ ধনী । গ্রেট ব্রিটেনে ৩৭৭৫০০০২ 
টাকী, ক্যানেনায় ৯৮৭২৮, টাকা, আ্ট্রেলিয়ায় ৮৬২৫১০৭ 

টাকা, নিউজিল্ণ্ডে ১৪৭৯৮০২ টাকা, সুইডেন দেশে 
১৩৫৯৮০২ টাকা, নরওয়েতে ১১৬৭৬০২ টাকা, দক্ষিণ 

আ'ফ্রকায় ১০৪০১*২ টাকা, হলগ্ডে ৭১৮৮০২ টাক।, 

আমেরিকার “যুক্ত-বাঁজো৮ ৬৬৯১২ টাকা, ভারতবর্ষে 

৫৫৩৭০২ টাকা, ডেনমাকে ২৩৪০০২ টাকা, ফরাসী এবং 

স্ুঈট্জর্লগ দেশে ১*০০০০২ টাকা, সর্ধাশ্ুদ্ধ ৬৭,৪৬,১৮০ 
টাকার সম্পত্তি আজ মুক্তিফৌজের হস্তে | মুক্তিফৌজ যে 

(দেশে যাইতৈছেন সেই দেশেই প্রকাও প্রকাণ্ড গুচ 

সকল নিশ্মাণ করিয়া, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্র 

সকল প্রকাশ করিয়া জীবন্ত ভাবে ধর্শপ্রচার করিতে- 

ছেন। মুক্তফৌজের বাতঠিবের দিকে তাকাইলে যেমন 

্তশ্তিত ভইতে হয়, মুক্কতিফৌের ভ্ডিতরের ভাব দেখিলে 

তেমনি মুগ্ধ ভইতে হয়। ইহারা যে যে দেশে যাইতেছেন 

সেই» সেই দেশীয় লোকের প্ররুতি, রুচি ও সংস্কারের 
সম্মত করিবার জন্ত আপনাদের সুখ স্থবিধা বিসজ্জন 

করিতৈছেন। ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া দেশ 

বিদেশের নরনারীগণের নিকট দ্াসখত লিখিয়া দিয়া- 



[ ২০ ] 

ছেন, মানব ভইয়াও দেবতার ম্ঞার পরের সখ ছুঃখের জন্য 
'ভাবিয়া মরিতেছেন। . বাঙ্গালীর ছেলে ছুই চারি বৎসর 

ইংলগডে থাক্য়াই সাভেবী চালচলনে অভ্ন্ত হইয়া 

স্নদশবাসীদিগকে অবজ্ঞা করিতে শেখেন, তাভদদর 

সন্তোষ অসন্তোষ, সু দুঃখ কিছুরই প্রতি দৃষ্টপাত করেন 

না; আর সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে ইংরাজেব 

(ছলে মেয়েরা আসিয়া বাঙ্গালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 

মিশিবার জন্ত গৈরিক বসন পরিধান করিয়া! খালি পায়ে 

বেড়াইন্তেছেন! ভারতবর্ষ হইতে প্রচারকের] গিয়া 

ইংলগ্ডের নরনারীগণের শ্রদ্ধা 'ও সমাদর লান্ভ করিতে- 

ছেন, আব দেবস্বভাব সুক্তি-সেনা-দল কলিকাতা মহা- 

নগরীর বক্ষঃস্তলে দণ্ডায়মান হইয়া, বাঙ্গালী যুবকদের 

প্রচারে রক্ষান্ত কলেবর ভইয়! আশীর্বাদ করিতেছেন, 

প্রেমালিঙ্গন দিতেছেন ! এই স্বর্গীয় দৃশ্ত দেখিলেও 
চক্ষ সার্থক হয়! 

মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইল 
তা। পাঠ করিলেই মুক্তিফৌজের কার্যা-প্রণালী সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে কিছু জানিবার জগ্ত সকলের কৌনূহল 

জন্মে। বাস্তবিক মুক্তিফৌজ এক অতি নূতন উপায়ে 

জগতের মঙ্গণ সাধন করিতে প্রবুত্ত হইয়াছেন । পৃথিবী 

জর। পৃ, রোগ শোক, ও পাপতাপে পরিপূর্ণ । পৃথিবীর 
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এই ভঃখ দুর্দন। দেখিলে হৃদয়বান বাক্তিমাত্রেরই প্রাণ 

কাদিয়। উঠে। সংসারের হুঃখদারিদ্র্য মোচন করিবার জন্ত 

অনেকে অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন কবেন। কিন্তু 

অশ্লেকেরই চেষ্টা নিফল ভ্য়। তাহার কারণ কিঃ 

অনেকেই সুধু নীতির উপদেশ, ধর্শের উপদেশ দিয়! 

জশন্ের দুঃখদারিদ্র্য ও পাপহাপ দূর করিতে যান। 

কিন্থ জগতের পাপ ও দুঃখের মূলে যে নকল গুঢ় কারণ 

বিদামান রহিয়াছে তাভাতে এ পর্যান্ত কাভার'৪ হাত 

পড়ে নাই। "আমাদের বিবেচনায় মুক্তিফৌজই সর্ব- 

প্রগমে মান্বসমাছের ক্ষতস্থানে ওষপ প্রয়োগ কবি- 

যাছেন, মুক্তিফৌজই মান্তষকে কাধ্যেব মধ্যে ফেলিয়া, 

মানুবের শারীরিক ও নৈতিক সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া, 

মানুবকে গড়িয়া পিটিয়৷ তুলিবার গন্থ! দেখাইয়াছেন। 

হঃখী পাপী ও ছুরাচাবী নরনারীগণের উদ্ধারের 

দগ্ত মুক্তিফৌজের প্রবর্তক আপাততঃ লগ্ডনদহরে 

নাগরিক উপনিবেশ (01 001000 ) নাম 
দিয়া একটী মহা মায়োজন করিয়াছেন। নিয়শ্রেণীর 

ইংাজাদগের মধ্যে অনেকেরই মাথা কাখিবার স্থান 

নাইশ। বেচারারা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহ! 

কিছু উপাজ্জন করে তাহ] লয়! পাক্লিকহাউন অর্থাৎ 
মদের দ্রোকানে যায়। ঘাহাদের বাড়ী নাই, ঘর 
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নাই, স্ত্রীপুর প্রভৃতি আপনার জন বলিতে কেহ নাই, 

যাাদের কোনও প্রকার পারিবারিক কিন্ব! সামাজিক 

জীবন নাই, তাহারা যে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর 

ঝকৃঝকে মদের দোকানে গিয়া সুশান্ত খু জিবে উত্তা্ে 

আব আশ্র্য কি? বিশেষত; লগুনেব পাব্ণিক- 

তাউন গুলি এত '্রলোভনের বস্তু, চকচকে দোকান 

গুলিতে এমন পরৰিপাটীরাপে বোতল বোতল মদ সাজান 

গাকে, যে তাহা দেখিয়। পানাসক্ত দ্ুব্বণচিন্ত গরিব 

লোকদিগের মন টালবে, কিছুই বিচিত্র নয়। এই তশ্রণীর 

লোকেরা যাহাতে অতি জুলভ মূল্যে অর্থাৎ চারি পেনীর 
ভি-বে পেট ভরিয়া টা গেতে পায় এবং রাত্রিকালে 

স্রথ-ন্সচ্ছন্দে নিদ্রা যাইবার গৃহ পায়, এজনা মুক্তিফৌজ 

লগ্তনের পৃর্বাংশে ফুড এগ্ড শেল্টার (1000. ৪0. 

31)81661 7)61)0% ) নাম দয়। কয়েকটা আহার ও 

বিশ্রাম ভবন স্তাপন করিয়াছেন। এখানে চারি পেন 

লইয়। স্ত্রীলোক, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে যে কেহ উপ- 

স্তিত হইলেই, পেট ভরিয়া! খাইতে পায় এবং রাত্রিকালে 

শুইবার বিছান। পায়। 'অপরাহু পাঁচ ঘটিকার "পর 

হইর্তেই লোক সকল আসিতে আরম্ত করে। 

স্বীলোকেরা ইহার পৃব্বেই আসিয়া সেলাই 'ও গরপন্গ 
ইত্যাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয়। এখানে কোন লোক 
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উপস্থিত হইবাঁমাত্রই তাহাকে হয় এক পেয়ালা চা, না 
হয় এক পাত্র কাফি কিন্বা কোকে। দেওয়া হয়। তার- 

পর ্নানাগার দেখাইয়। দেওয়া হয়। স্নানাগারে ভাল 

সাবধন, পরিফ।র তোয়ালে ও গরম জলের বন্দোবস্ত 

আছে। এমন ক, ময়লা জামা ইত্যাদি ধুইয়া তি 

অঙ্গ সময়ের মধ্যে শুকাইয়া লইবারও বন্দোবস্ত রহভি- 

যাছে। আঙ্কারাদির পর লোকেরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম 

করে। বাঁত্রি আটটার সময় স্ত্রীপুরুষ সকলকে একটা 

বড় ঘরে একাত্রত করিয়া তথায় প্রার্থনা সভার 

কাজ আরম্ত হয়। এই ভাবে মুক্তিফৌজের সংস্পশে 

আসিয়া অনেক পানাসক্ত ও ছুরাঁচারী পুরুষ রমণী 

উদ্ধার পায়। 

লগ্ডনের মত একস্থানে এন্ত ধনী ও এত দরিদ্র লোক 

বোধ হয় পৃথিবী আর কোন স্থানে নাই। এই সকল 

দবদ্র লোকদিগের ছুরবস্থার বিষ শুনিলে বাস্তবিকই 

মনে অতিশয় ক্রেশ হম়। কিন্তু লগুনসহবের ধনী 

লোকের। নিজ নিন সুখ ও স্বার্থ লইয়াই এত ব্যন্ত, যে 

এই-ছুঙাগ্যদের বিষয় তাহাদের মধ্যে অন্ন লোকেই 

চিন্ত« করিয়া! থাকেন। তাহাতে আবার ভদ্রলোকের 

গরিব ছোট লোকদিগকে অতি দ্বণার চক্ষে ধেখেন। 

অসংখ্য অসংখ্য লোক মলিন জীর্ণ বন্ত্র প্রিয়া, ক্ষুধা 
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তষ্ায় কাতর হইয়া, অথোপাজ্জনের জন্য লণ্ডন সহরেব 

রাস্তায় রাস্তায় সামান্য কাজ খুঁজিয়া বেড়াইত্তেছে, কে 

তাহাদের দিকে ফিরিয়া তাকায়? কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা 

কাতর হইয়। যখন কোনও লোক মুক্তিফৌন্জের 4৩1/ 

আহার ও ধিশ্রাম ভবনের সন্মথে উপস্থিত হয়, 

তখন নুক্তিফৌজের (লাকের!? তাহাকে অতি সন্সেহ- 
ভাবে বলিরা থাকেন, “এন ভাই, এই তোমার জন্ত 

কত প্রকার আহাবসামগ্ডা প্রস্তুত রহিয়াছে । এ 

বিশ্রাম-ভবনকে তুমি তোমার আপন বাড়ী মনে 

করিয়া এখানে স্থস্বচ্ছন্দে ণিশ্রাম কর; কিন্তু একটা 

কথা ভুূপিও না, তোনাকে এখানকার বায় নির্বাহের 

জগ্ত আমাদের কারখানার (1,90081 ৪0.) 

খাটাতে হইবে । মুক্তিফৌজ কাঠাকেগ ভিক্ষ। দিতে 

প্রস্তত নহেন; যাভানা পরিশ্রম করিয়া সন্মের সহিত 

আপনাদের জাবিকা-শিক্ধাহ করিতে চায়, যুক্তিফোন্গ 

তাঁভাদিগকেই দাহাধ্য করিয়া থাকেন।” এই সকল 

কারথানায় কাষ্ঠাসন, মাদুর, ভূহা) ছবি প্রভতি নান! 

প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত ভইয়া থাকে । নেক পানান্সক্ত, 

রুগ্র ও অকন্্ণ্য লোক এই সকল কারখানায় 

প্রবেশ করে। কারথানার় কাছ করিতে করিতে 
ফি 

পরিশ্রমে তাহাদের অগ্ররাগ জন্মে প্রবৃতির উত্তেন! 
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শান্ত হইয়! আমে এবং তাভাদের হৃদয়ে আম্ম; 

নধ্যাদার ভাব জাগয়া উঠ্ে। এই তাহাদের মুক্তির 

প্রথম সোপান । 
*1কন একটা মাত্র কারখানায় এই দূপ কয়টা 

লোকের কাজ ৪ অন্ন্তস্তান হইতে পারে? এই ভক্ত 

শ্রমবিনিময় আপিস (159190171 0301980 0০ 
নাম দয়] মুক্কিদ্টৌোজ আর একটা আপিস খুলিয়াছেন। 

পল্লীগ্রামে ই চারিজন মজুনের প্রয়োক্ষন হইলে 

কাভাতে ৪ তাভার ভন্তা ভাবিতে ভব না| কিন্তু বড় 

বড় সহরে বিশ্বাসী ও কাজের লোক সহালগে মিল। ভার । 

শাঁচীনিত লেকের ভন্ত সংবাদপত্রে [বজ্ঞাপন দিয় 

থাকেন বট, কিন্তু তাহাভেও আশানুরূপ ফল হয় না। 

সরে কাহারও ছুই চারজন মজুরের প্রয়োজন হইলে, 

মঙ্গর খা ছয়া বাভির করিত কত রেশ পাহতে হর 

কন্ক সবের আগ্ঠ পাশ্থে যত শত শত মন্ুর কাজ কাজ 

কহিয়া ঘুরয়া বেড়াইতেছে। সহরে অনেক সময় মুর 

(নও চার ডান্ত কণ্টারীরের সাহাষ্য লইতে ভ্য়। 

[পন ছুখা মঙ্জুরদের বেতনের অধিকাংশই কন্টবাক্ট্ররণ 

কহিশিন স্বরূপ আজ্মসাহ করে। গরিব ডঃখারা খাটিন। 

মরে, অথচ তাহাদের পেট পুরে না। মুক্তিকৌঙগের এই 

শ্রঘবিনিময় আপস দ্বারা এই সকল অভাব মেন 
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হইতেছে । বাঠারা লোক নিধুন্ঞ করিবেন তাহাদিগকে 

মুক্তিফৌজের এই আপিসে গিয়া আপনাদের নাম, ধাম, 

কত বেতনে কিরূপ লোকের 'মাবশ্ঠক ইত্যাদি বিষন্ন 

লিখিয়! রাখিয়া! আসিতে হয়। বর্মপ্রার্থীগণও আপিসে 

উপস্থিত হইয়! আপনাদের নাম, ধাম এবং কে কিন্রপ 

কাজের প্রার্থী ইত্যাদি বিষয় লিখিরা দির] যায়। এই 

আগিসের ঘোগে এইকপে কত শত দরিদ্র লোকের কম্পন 

ভুঁটিয়! ঘায়। দেেসকল পল্লী-গ্রামে কাঙ্গ আছে, 'অথঢ 

লোক মিলে না, যুক্তিফৌজ দে সকল স্থানেও লোক 

প্রেরণ কবিয়া থাকেন। এইরূপে সহরের মধ্যে এক 

ভাগের সহিত অন্ঠাণ্ত ভাগের, এবং স্রের নচিত 

পলী-গ্রানের শ্রগ-বিনিময় হইতেছে। মুক্তিকৌজ থে 

সকলগ্কা,ন লোক প্রেরণ কাম়াছেন তাহারা প্রা নক- 

লেই বিশ্বাসী ও কর্তব্যপরায়ণ বলিয়। প্রশংসা পাইয়াছে। 

এই শ্রম বিনিণ: দ্বারা যে শত গত লোকের দাতপ্রাছুঃণ 

মোচন হইতেছে তাহাতে আর সন্দে5 নাই। 

লণ্ডনেৰ পৃর্ষভাগে যত মজ্ব, মুটে, মদাপায়া 

: ও ছুবাচাধী লোকের বাস । এস্থানের নাড়ী ঘ্ ও 

রাস্থাগুলি অতি সরু ও ময়লা। শৃগাল কুকুরেরগ্ঠায় 

অনেকপুলি লৌক এক ধরে বান করে। ইহাদেব পাভী 

ঘর দোখলে বোধ হয় পণ্রিচ্ছন্নত বাঁণয়া থে একটা 
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দিনিষ আছে সে বিষয় ইহারা কন্পিনকালেও কিছু 

শুনে, নাই । ঘরের ভিতরে পোকা উড়িতেছে, মাছি 

ভ্যান্ ভ্যান করিতেছে, ছুর্খন্ধের তো কথাই নাই । এই 

সকল লোকেরা আবার বখন স্ত্রী পুরুষে একসঙ্গে মদ 

খাইয়। মারামারি, কাটাকাটি করে, তখন ষে কি বীভংস 

ও ভয়ঙ্কর দৃশ্ঠ হয় তাহ সহজেই কল্পনা করা যাইন্ছে 

পারে। ইহাদের ভিতরে যাইতে প্রায় কাহারও সাহস 

হয় না। কিন্তু মুক্তি-সেনার রমণীগণ এই জীবন্ত নরকে 

স্বর্গীয় পবিত্রতা বিস্তার করিবার জন্য, এই জীবন্ত রাক্ষন- 

পিগকে মানুষ করিবার জন্ত বদ্ধ-পরিকর হইম্বাছেন। 

তাহারা এই বিভীষিকাময় স্তানে বারগান ত্রিশদিন বাস 

করিস! পীডিতদ্দিগকে শুত্রষ। করিতেছেন, শিশু সন্তান- 

গণকে যত্রের সহিত দেখিতেছেন, বাড়ী ঘন কি প্রকারে 

পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয় তাহা দেখাইবার জ্রন্ত 

আপনাদের হস্তে সন্মাঙ্জনী লইয়া গরিবলোকদ্দিগের 

গুহ পরিষ্কার করিতেছেন । ইচ্ার প্রতিপ্রেশিনীদিগকে 

নীতির উপদেশ ও সংসারের সমস্ত বিষয়ে পরাণ দির! 

প্রক্ত মাতার কাজ করিতেছেন । বাস্তবিক মুক্তি- 

ফৌর্জের এই নকল স্নেহবূপিনী ভদ্র মহিলারা কদাকার 

ইতর লোকদিগের সঙ্গে যেরূপভাবে মিশেন, তাহাতে 

ইহাদিগকে গরিব ছুঃখীর মান! বলিয়া থাকিতে পার! 
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যায় না। গরিব ছুঃখীর মধ্যে ইহার! গরিব ছুঃখীর স্তাঁয়ই 
বাস করিতেছেন। সামাগ্ত আহার, সামান্ত বেশতৃষ! 

ও সামান্ত কুটারে বাস! কেবল হ্হাঁদের মুখে স্বর্গের 

এক অপূর্ব জ্যোতি, হৃদয়ে ন্বর্গের অমৃত! যাতাঁদৈর 
উদ্ধারের আর কোনও প্রকার আশ। ছিল না, এমন কত 

শন্ভ ছুরাচারী পুরুষ রমণী ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়। 
উদ্ধার পাইয়াছে। এই রমণীগণই মুক্তিফৌজের মধ্যে 

সামনিস্টারু (81017-51895 ) অর্থাৎ ইতর 
লোকদিগের ভগিনী বণিয়। পারচিত। 

কারাগারের উদ্দেপ্ত অপরাধীর চরিত্র সংশোধন,! 

কিন্তু কারাগারের দ্বারা এই মহত্উদ্দেশ্ত সফল হইতেছে 

না। কারাগার হইতে অন্ন লোকই সংশোধিত হুইয়! 

আসে। অনেকেই কারাগারের নানা শ্রেণীর অপরাধাী- 

দিগের সঙ্গে মিশিয়া পৃর্বাপ্ক্ষা আরও খারাপ হইয়া 

আ.স। বাহিরে আসিয়াও ছুরাচারীদের সঙ্গেই ইহ"'- 

দের প্রথম সাক্ষাৎ হর। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়! ইহার 

পাপ-ন্রোতে ভাসতে থাকে, এবং অবশেষে জন্মের মত 

পাপের অন্তল সাগরে ডুবিয় বায় । প্রাচীন কালেপ্প্রায় 
গ্রান্্যেক স্থানেই কারাগার ছিল। সুতরাং জেপ'ইতে 

খালাস পাইয়! লোকেরা অনায়াসেই আপনাদের আত্মীয় 

শ্বজনের সহিত পুনরায় মিশিতে পারিত। কিন্তু এখন 
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আঁর সেদিন নাই। এখন গভর্ণমেন্ট স্থানীয় জেলগুলি 

তুলিয়া দিয়! বড় বড় সরে অল্প কয়েকটীমাত্র জেল 

রাখিয়াছেন। স্বতরাং দেশ দেশান্তর হইতে আসিম়। 

কঠেদীদিগকে এই সকল জেলে বাস করিতে তয়। 

কাজেই “জল হইতে বাহির হইয়া! অনেক কারাবাসীকে 

এখন সম্পূণ অপত্রিচিত স্থানে, অপরিচিত লোকদিগেব 

মধ্যে পড়িতে হয়। তাহাতে আবার কেহই তাহাদিগকে 

বিশ্বাস করে না। কয়েদীকে সকলেই অত্যন্ত ত্বণার চক্ষে 

দেখে। সুতরাং কোথাও যে কাজ কর্ম জুটিবে তাহারও 

সম্ভাবনা থাকে ন1। এইরূপে এক বিপদ হইতে মুক্ত হইয়! 

হত্তভাগাদিগকে আরও সহস্র বিপদে পতিত হইতে হয়। 

সহস্র দোষে দোষী হইলেও মাতৃন্নেহছ হইতে সন্তান 

যেমন কখনও বঞ্চিত হয় না, নানা পাপে কলুধিত অপ- 

রাধীরাও তেমনি মুক্তি-সেনার,দয়। ও স্নেহ হইতে কখনও 

বঞ্চিত হয় না। মুক্তি-সেনাঁর লোকের! কারাগারে গিয়। 

*অপরাধীদিগের সহিত মিশেন, তাহাদের, কাহার কি 

অভাব, কাহার কি কষ্ট যন্ত্রণা সে বিষয়ে তাহাদের সহিত্ত 

'আলশপ করেন, এবং কে কখন খালাস হইবে তাস! 

জানি] সেই নির্দিষ্ট সময়ে কারাগারের দ্বারে সতৃষ্ণ 
নয়নে তাকাইয়। থাকেন। অপরাধীর, কারাগারের 

বাহির হইলেই মুক্তি-সেনার “কারাফৌঞ্জদলের' 
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( 5019010-2969-006906 ) লোকের! তাহাদিগকে 

ভাইয়ের স্তায় আলিঙ্গন করিয়া সঙ্গে লইয়া যান। এই 

সকল কয়েদীগণের মধ্যে কেহ মুক্তি-সেনার কারখানায়, 

কেহব। শ্রমবিনিময় আপিসের যোগে অন্থত্র কার্যে নিথুক্ত 

হয়। এইন্পে তাহাদের দরিদ্রতী। মোচন তো হয়ই, 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি-সেনার পবিত্র সংসর্গে পড়ি! 

তাহার! মুক্তি-পথেরও অধিকারী হয়। 

ইংলগ্ে মদ্যপান বড়ই প্রবল। ভদ্রলোকদিগের 

মধ্যে পানদোষ অনেক কমিয়া অসিয়াছে। কিন্তু গরিব 

লোকের মধ্যে পাঁনদোষ বিষের হ্ার কার্য করিতেছে! 

ইহাদের ছুর্দমনীর পাঁনাসক্কতি ও তাহার বিবময় ফলের 

কথা শুনিলে শরীর শিহরিয়। উঠে । এই পানদোষেই 

ইংলগ্ডের গরিব লোকেরা পশুর অধম হইয়া আছে। 

অনেকের মতে ইহাই তাহাদের ছুরবস্থার প্রধান কারণ । 

ইহাদের উদ্ধারের জন্ত অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা 

করিয়া বিফল, হইয়া ইহাদের আশা একেবারে ছাড়িয়া 

দিয়াছেন। কিন্তু মুক্তিফৌজ কোনও শ্রেণীর দুরাচারী- 
কেই ছাড়িবেন ন1। মদ্যপানে একবার আসক্তি জন্বিলে, 
এ কুমভাঁন একবার অস্থিমজ্জাগত হইলে, মানুষের*্ভাপ 

হইবার আশ অতি কমই থাকে । কিন্তু প্রেম ও পুণোর 

শক্তিতে অসম্তবও সম্ভব হয়, মুক্তিফৌজের এই প্রবল 
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বিশ্বান। পানাসক্তি ছুই ভাবে বৃদ্ধি পায়। পানাসক্তি 

যখন অভ্যাসে পরিণত হর, তখন পানদোষ মানুষের এক 

প্রকার স্বভাব হইয়! উঠে। আবার বহুকাল ধরিয়! মদ 

খাইতে খাইতে পানদোষ মানুষের একরূপ ব্যাধির মত 

হইয়া দাড়ায়; এ অবস্থায় একটু মদ না খাইলে আর 

মানুষের মন্তিষ্ষ ঠিক থাকে না, মদ না পাইলে মানুষ 

উন্মাদের হ্যায় অস্থির হইয়া উঠে। মদখাওয়। বাহাদের 

অভ্যাস হইয়া! দরাড়াইয়াছে, মুক্তিফৌন্দের লোকেরা 

তাহাদের উপর এমন দৃষ্টি রাখেন যেন তাহারা আর 

প্রলোভনে পড়ি মারা নাবায়। কিন্ক যাহার! পান- 

দোষ-বযাবিত্রস্থ হইয়াছে তাহাদিগকে রোগী জ্ঞান করিয়া, 

ভাল স্থানে রাখিয়া, ভাল খাদ্য দ্রব্য খাইতে দির! 

চিকিৎসা করিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্ত মুক্তিফৌজ 

চেষ্টা করিতেছেন । মদ্যপায়ীদিগকে আশ্রষ দিবার জন্য 

সুক্তিকৌজ একটা আশ্রম সংস্থাপন করিয়াছেন। 

*এখানেও সুক্তিফৌজের প্রেমের শক্তি জয় যুক্ত হইয়াছে, 

অনেক পানাসক্ত দুবাচারী নরনারী উদ্ধার পাইয়। মুক্তি 

ফৌঞ্জ যোগ দি়্াছে । - 
হ্তভ[গনী পতিতা রমণীধিগেব দ্বারা মানবসমাজেব 

যেরূপ অমঙ্গল হর এরূপ আর কাহারও দ্বারা হয় না। যত 

গ্রকার সামাজিক ব্যাধি আাছে তন্মধ্যে এই ব্যাঁধিই অতি 
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ভয়ানক । ইহার মুলোচ্ছেদ করিবার জন্য মুক্তিফৌজ দুঁঢ়- 
প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন । এই ভীষণ রাক্ষপীর হস্ত হইতে সমা- 

জকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্রে মুক্তিফৌন্গ পতিত। রমণী- 

দিগের জন্য সর্বশ্ুদ্ধ ৩৩ তেত্রিশটী আশশ্রয়-বণটী 
(88980119 01126) স্থাপন করিয়াছেন । কেবল মাত্র 

গ্রেটবুটেনের আশ্রয়-বাটিকা গুলিতেই ৩০৭ জন পতিত! 

নারী আশ্রয় লাভ করিয়াছে । অষ্ট্রেলিয়ার আশ্রয়-বাটা 

গুলি হইচ্চেও অসংখ্য অসংখ্য পতিত রমণী ভদ্র জীবন 

লাভ করিয়া জনসমালের নান! কার্যে প্রবেশ করিতেছে । 

ইহার! যেখানে ষে কার্যে যাইতেছে সেখানেই বিশ্বস্ত) 

ও কর্্মপটুতার জন্য প্রশংসা লাভ করিতেছে । 

লগুনসহরে প্রতঠিবৎসর গড়ে ১৮০০০ সহস্র লোক 

ভারাইয়া যায়। যাহার্দের আত্মীয় স্বজনের অর্থসম্বল 

আছে তাহাদ্দের এক প্রকার অগ্রুসন্ধ।ন হয় বটে, কিন্তু 

যাহাদের বন্ধু বান্ধব কেহ থাকে না, কিন্বা থাকিলেও 

অন্যন্ত দরিদ্র, তাহাদের খোজ করিবার কোনও প্রকার 

চেষ্টা হয় ন! বলিলেও হয়। এসনম্বন্বে পুলিম ও ধন্ম- 

যাঁজকগণের নিকট হইতে যে সাহায্য পাওয়া যায় তাশ্াতে 
প্রায়ই কোন ফল হয় না। এমন কি এই ১৮০০ 

সহশ্স লোকের মধ্যে প্রায় ৯০০০ সহ্আঅ লোকের কোন 

প্রকার খোজ খবরই পাওয়! যায় না। এই জন্ত মুক্তি- 
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ফ্ৌঁজ একটা অনুসন্ধন-বিভাথ ( পঃ0 
10010917061) ) খুলিয়াছেন। পৃথিবার প্রায় সকল 

দেশেই মুক্কি-সেনাদল কার্য করিতেছেন কোন ব্যক্তি 

নিরুদ্দেশ হইলে, মুক্তিসেনাদল পুথিবীর সর্বত্রই তাহার 
অনুসদ্ধান করিতে পারেন। সুতরাং দেখ! যায় যে, পুলি- 

সের নানাকপ চেষ্টাও যেখানে বিফল হইয্নাছে, সেখানেও 

মুক্কিফৌজদল কৃত্তকার্ধা 5চন। এই রূপে কত পিতা মাতা 
তাদের হারাধন পুত্র কন্যা পাইয়াছে, কত অভাগিনী 

নারী প্রাণসম পতি ফিরিয়া] ..পাইয়াছে, কত অনাথ 

বালক বালিক1 পিতামাতার কোল পাইয়াছে, তাহার 
ইয়ন্তা নাই। 

দক্রিদ্র লোকদিগের প্রান অভাব দুইটা; অন্ন বস্ত্রের 

অভাব ও সৎ পরামর্শের অভাব। যে ম্কল দরিদ্র লোক 

দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া! অন্নবস্ত্রের এক প্রকার 

স্থান করিয়াছে, তাহারাও সংসারের নানা প্রকার 

*বৈষয়িক কার্যে সৎ পরামর্শর অভাবে অনেক বিদ্ 

বিপত্তিতে পড়ে। ছুর্ধলের পশ্চাতে দাড়াইবার কোন 

বুর্দিমান লোক নাই ভাবিয়! ছুরাচারী প্রবলের। নিউে, 

তাহপ্দর উপর অন্যাচার করে। এই জন্ত মুক্কি- 

ফৌজ সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে দরিদ্র লোক- 

দ্রিগকে সৎ পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিবার জন্ 
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পরামর্শ-মমিতি (00: 0? 0001196] ) নামে 

একটী বিভাগ খুলিয়াছেন। এই পরামর্শ-সমিতি হইতে 

নিরাশ্রয় দরিদ্র লোকদিগের কত যে কল্যাণ হইতেছে 

তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না। র 

মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়! 
আদিল। কিন্ত মুক্তিফৌজের বিষয় যাহা বল! উচিত 

ছিল তাহার কিছুই বল! হইল না। মুক্তিফৌঁজ আমা- 

দের রশ্বুধে যে উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন--স্বামী স্ত্রী 

পুত্র কন্ঠ। সমস্ত পরিবার.মিলিয়। জগতের সেবায় জীবন 

উৎসর্গ করার যে স্বর্গীয় ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন্ 
-অতি সামাগ্য শিক্ষ! লাভ করিয়াও সুধু হৃদয়ের বলে 

জগৎ পরাজয় কর! যায় এই যে মহাসত্য আমাদিগকে 

শিক্ষা দিয়াছেন, কেবল সেই দিকে বঙ্গীয় পাঠক পাঠিক- 

গণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্তই আমর] মুক্তিফৌজ 

সঙ্বন্ধে ছুই চারিটী কথ! বলিলাম । মুক্তিফৌজের ধর্ম- 
মত অনেকে ,না মানিতে পারেন, কিন্তু মুক্তিফৌজের 

শিক্ষ! কি গ্রণীয় নয়? মুক্তিফৌজের আদর্শ কি অতি 

পূর্জনীয় নয়? যে দিন আমাদের ঘরে ঘরে মুক্তিফৌত্জর 

এই উন্নত 'মাদশ প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই দিনই বঙগদেখশর। 

সুধু বঙ্গদেশের,কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের মৌভাগ্যের দিন 

ফিরিয়া আসিবে । 



” মুক্তধো জন কও | 

রঙ 
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তাহার সংখ্য! 
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